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5 april 

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE 
Idag ber vi för det församlingsgrun-
dande arbetet i Sverige. Vi ber för alla 
de som ställer sina liv till förfogande i 
helt nya sammanhang för att människor 
skall få ett möte med dig Jesus Kristus. 
Tack Jesus för alla de församlingar som 
just nu håller på att grundas på olika 
platser i vårt land. Vi ber speciellt för 
de senaste nystartade initiativen i Ystad, 
Simrishamn och Bergsjön att de gemen-
skaperna får finna vägar till möten med 
de som söker dig.  

SÁPMI 
Att kunna använda sitt modersmål 
i kyrkan är viktigt. Därför ber vi för 
pågående översättningsarbeten av bibel-
texter och kristna och kyrkliga texter 
till olika samiska språk. Däribland 
översättningen av gamla testamentet 
till lulesamiska. Gud, vi ber att ditt ord 
ska nå ut.

12 april 

REGION VÄST 
Vi ber för alla församlingar och fören-
ingar i Region Väst. För de samlingar 
och möten som i dessa tider sker på 
andra sätt än vad som från början plane-

rades, kom med din ledning. Vi ber för 
alla ledare och medarbetare i regionen 
– hjälp dem att finna vägar att möta 
människor, sprida tro, hopp och kärlek. 
Hjälp oss som kyrka att i tider av oro 
visa på Dig och det hopp som finns i dig. 

GLOBALT
Corona-problematiken har lett till att en 
del möten med samarbetskyrkor i olika 
delar av världen har blivit avblåsta eller 
senarelagts. Det orsakar en hel del både 
besvikelse men också praktiska svårig-
heter. Vi ber för alla som har drabbats 
av reserestriktioner i vårt världsvida 
nätverk och vi ber om goda alternativa 
lösningar för de inställda mötesplat-
serna.

19 april

FOLKHÖGSKOLORNA
Vi ber för allt fantastiskt bildningsar-
bete på våra folkhögskolor; Bromma 
folkhögskola, Härnösands folkhögskola, 
Karlskoga folkhögskola, Sjöviks folkhög-
skola och Södra Vätterbygdens folk-
högskola. Med kristen tro som grund 
erbjuds unika miljöer för bildning och 
personlig utveckling. Vi ber dig Gud om 
fortsatt öppenhet i möten. Om vidgade 
perspektiv. Om växt och mognad i liv 
och tro. 

frälsare. Låt din kyrka i alla sina former 
i Kina får vara med och peka på Jesus 
Kristus som förvandlar mig, dig och 
världen. Vi ber också för att det teo-
logiska seminariet i Wuhan både ska 
kunna ta igen det man förlorat under 
krisen och få tillstånd att utöka antalet 
elever.

14 juni 

MUSIK O KREATIVA UTTRYCK 
Idag tackar vi för terminen som varit 
och ber för alla barn och unga som nu 
får sommarlov. Vi ber särskilt för alla 
ledare och deltagare som kommer att 
vara med på de sommarmusikskolor 
som arrangeras av vårt Musikkårsför-
bund. Vi ber om inspiration, spelglädje 
och gudsnärvaro hos deltagare och 
ledare. Tack för den tröst, mod och 
glädje vi får genom musik och kreativa 
uttryck. 

CENTRALASIEN
Vi ber för vår missionär Batyr som arbe-
tar med TV-evangelisation i området. Vi 
tackar för det gensvar människor ger 
och ber att Guds ord når ut så att ännu 
fler kommer till tro på Jesus. Vi ber även 
för de människor som redan har en tro 
på Jesus och som upplever förföljelse 
från omgivningen och myndigheterna, 
att de får kraft att leva i sin omvändelse. 
Vi tackar för våra kontaktpersoner, 
evangelister och ledare, som varje dag 
står upp mot hot om, och även ibland 
fängslas för sin tro, men som fortsätter 
sprida Guds ord. Vi ber om mod och 
beskydd.

21 juni 

REGION MITT
Vi ber för de platser i Region mitt där 
Equmeniakyrkans husvagn skall vara i 
sommar: Vid Sveriges största midsom-
marfirande i gropen i Leksand, vid Dans-
bandsveckan i Malung och Classic Car 
Week i Rättvik. Vi ber om goda möten 
och goda samtal och att du Jesus, genom 
detta, blir synlig.

KONGO BRAZZAVILLE
Vi tackar Gud för att vår gemensamma 
biståndsorganisation - ASUdh - kunnat 
bistå folket i den krigsdrabbade Pool-
regionen med förnödenheter och med 
att bygga en livsviktig väg. Vi ber för 
den Evangeliska kyrkan och den synod 
som i början av augusti skall välja en 
ny kyrkoledare och fatta beslut om den 
krisande ekonomin.

28 juni 

EQUMENIA
Gud, Tack för all kreativitet som sker 
i våra församlingar. Tack för alla barn 
och unga som sjunger, dansar, spelar, 
gör drama och får utvecklas i de uttryck 
som du har lagt i dem. Vi ber för alla 
ledare som ger av sin tid, låt dem känna 
att de är viktiga och att de är välsignade 
i sina uppdrag.

ISRAEL/PALESTINA 
Allsmäktige Gud. Vi ber om en verklig 
möjlighet till en rättvis fred för både 
israeler och palestinier och ett alterna-
tiv till den ensidiga fredsplan som är 
framlagd av USA. Tack Herre för att Du 
alltid ser en utväg hur låst och stängt 
det än tycks för oss. Herre förbarma dig. 



JAPAN
Vi ber för våra två samarbetskyrkor i 
Japan, Japanska baptistunionen och 
Japanska förbundskyrkan. Vi ber för 
den utmaningen man upplever i att nå 
ny människor och den pastorsbrist som 
många av församlingarna brottas med. 
Helige Ande, tala till människor både 
om kallelsen till barnaskapet genom 
dig, Jesus, och kallelsen till tjänst. Vi ber 
om både ledare och församlingar som 
kan vara uppmuntrande exempel för 
andra kämpande församlingar. 

26 april 

EQUMENIA
Vi ber för Equmenias alla scouter och 
scoutledare, för scoutmöten, hajker och 
sommarens läger som planeras. Herre, 
vi ber om att din kärlek ska prägla vår 
scoutverksamhet och att alla scouter 
ska känna sig trygga, inkluderade och 
älskade. 

SPANIEN
Vi ber för våra missionärer, och deras 
uppdrag på gränsen mellan Afrika och 
Europa, där muslimsk tro möter väster-
ländsk sekularisering. Vi ber om Guds 
ledning i mötet med nya människor. Vi 
ber även för deras barn. Vi ber för vår 
samarbetsorganisation FIEIDE, för det 
som de står i just nu. Tack Gud att du 
står vid vår sida i allt.

3 maj 

REGION STOCKHOLM
Gud vi ber för människorna i Region 
Stockholm som genomlevt en period 
av oro, ovisshet och isolering. Vi ber för 
alla som blivit sjuka i Coronaviruset och 
för alla som är oroliga att bli sjuka. Käre 
Jesus kom med handlingskraft till våra 
församlingar när människor kommer i 
sin nöd till våra kyrkor. Ge oss engage-
mang och inspiration led oss i olika val 
i hur vi ska gå. Helige Ande stärk vår 

gemenskap med varandra. I våra olik-
heter kom med enighet inte splittring. 
Använd oss i våra olika gåvor och hjälp 
oss att växa som kyrkor och föreningar. 
Sänd pastorer, diakoner och ungdoms-
ledare hit så vi blir förnyade i dig. Kom 
med din fred.   

INDIEN
Vi tackar dig Gud för alla människor där 
mötet med Jesus Kristus har förvandlat 
dem och lett till att din kyrka i Indien 
växer. Vi står förundrade när de som 
tidigare attackerade din församling 
möter dig till frälsning trots ett hård-
nande  klimat för andra trosriktningar 
än den hinduiska. Vi tackar dig Jesus för 
de under och tecken som sker mitt i din 
församling och som visar på att du är 
en levande och älskande Gud. Samtidigt 
ber vi för att nya troende och ledare ska 
få växa både i närhet och förståelse av 
vem du är. 

10 maj 

SAMHÄLLE
Gud, idag ber vi för alla människor som 
är på flykt. Gud, din kärlek är gränslös. 
Vi ber om mod och vishet för beslutsfat-
tare i vårt land och i andra länder. Vi ber 
om ett värdigt bemötande. Gud hjälp 
oss som kyrka och medmänniskor att 
visa kärlek och medmänsklighet. Vi ber 
för alla som flytt till vårt land. Kom med 
hopp och ljus. Gud, du vet, du går med 
och du överger inte någon.  

ESTLAND
Vi ber för Sven-Joonatan Siibak, barn-
och ungdomssekreteraren som vår 
kyrka stödjer. Vi ber för de församlings-
planteringar som är igång, vi ber även 
för en god relation mellan de ryskta-
lande och de estnisktalande försam-
lingarna inom vår samarbetskyrka. Vi 
tackar och ber för vänskapsrelationen 
mellan våra länder.

17 maj 

REGION ÖST
Vi ber för Ungdomsledarutbildningen 
och för dem som funderar på eller 
bestämt sig för att bli ungdomsledare 
i församling. Välsigna och led du oss 
Herre!

MOÇAMBIQUE 
Vi tackar Gud för barnbyn i Cambine i 
Mocambique som drivs av Metodistkyr-
kan och för att 9 barn och unga vuxna 
kunde återintegreras med sina familjer 
under 2019. Vi ber för de 58 barn som 
bor i barnbyn och för att det ska komma 
regn så att de kan få bra skördar från 
sina fält.

24 maj 

REGION SYD
Denna dag skulle årets kyrkokonferens 
varit avslutat i Malmö. När detta skrivs 
vet vi inte hur det blev. Men be för hela 
vår kyrka - alla medlemmar, försam-
lingar, pastorer, diakoner och medarbe-
tare. Be för våra ledare och anställda. I 
Region Syd ber vi särskild för alla ungdo-
mar och barn, Konfas och Messy Church. 
Och vi ber för alla som är särskild oroliga 
och ensamma i dessa tider. Herre, gör oss 
kreativa och lär oss på riktigt att ditt rike 
inga gränser har!  

EGYPTEN
Idag ber vi tillsammans med kyrkorna 
i Egypten som har bett om vår förbön 
när det gäller Coronaviruset. Vi ber att 
landets sjukhus och vårdcentraler ska 
kunna klara av att hjälpa  sjuka patien-
ter trots sin begränsade kapacitet och 
att människor ska ta sitt ansvar att inte 
smitta andra. Herre förbarma dig.

31 maj 

EQUMENIA 
Vi ber för de unga från Sverige som får 

resa ut i världen, för att de ska få växa 
i mötet med andra kulturer och Dig. Vi 
ber för barn och unga i våra systerkyr-
kor, att de ska få växa tillsammans med 
Dig. Vi ber om lyhördhet inför världens 
smärta. Tack för att vi får göra skillnad 
med gåvorna vi har fått. Tack för att 
Din kärlek och nåd inte känner några 
gränser, låt oss få växa i gemenskap 
med våra syskon i andra länder och med 
varandra.  

APG29
Idag ber vi för alla ungdomar som under 
våren har gått Apg29, både Pionjärkur-
sen i Sverige och den internationella 
kursen som var i Chile och Argentina. 
Fortsätt att rusta dem och använd dem 
på sina hemmaorter. Fortsätt att väl-
signa de praktikplatser som Apg29 har 
varit på. Vi ber också för de internatio-
nella kurser som förbereds inför hösten, 
i Ecuador och i Finland.

7 juni 

REGION NORD
Gud, vi ber för växtpool Norrbotten 
och arbetet som görs i Boden & Harads. 
Hjälp församlingarna att finna vägar till 
att nå nya människor med evangelium. 
Visa din väg och gör oss modiga att gå 
den. Vi ber för våra Equmeniaföreningar 
och deras arbete bland barn och unga i 
vårt område. Inför sommaren ber vi för 
barn och ungdomar som har sommar-
lov. Låt dem uppleva vila, glädje och 
gemenskap. Alldeles särskilt ber vi för 
de barn och ungdomar som lever i dys-
funktionella familjer. Herre förbarma 
dig!  

KINA
Vi ber för din kyrka i Kina i efterdyning-
arna av den akuta Corona-krisen. Vi ber 
att människor som omvärderar sin syn 
både på traditionella trosföreställningar 
och betydelsen av den ekonomiska 
framgången ska hitta fram till dig, vår 

»


